
 

 

 

 

Universidade da Amazônia 

“Campus” Alcindo Cacela - Av. Alcindo Cacela, 287 - Belém - Pará - 66060-902 - Fone: (91) 4009-3120- Fax: (91) 4009-3909 
http://www.unama.br 

 

1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - PPAD 

PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR PARA INGRESSO  

NO MESTRADO E DOUTORADO 

 

TERMO ADITIVO Nº 1 

AO EDITAL Nº 04/2020 

 

Ao considerar a pandemia do covid-19 e as orientações de distanciamento social 

recomendadas pelas autoridades de saúde pública estadual, 

Ao considerar a suspensão de atividades acadêmicas presenciais nos campi da Universidade 

da Amazônia (UNAMA), em virtude das recomendações das autoridades de saúde pública 

estadual, 

A Reitoria da UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA torna público o presente termo aditivo ao 

Edital do Processo Seletivo Complementar para ingresso ao MESTRADO e DOUTORADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, recomendado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, na forma e 

condições estabelecidas a seguir: 

 

I- Fica alterado o detalhamento da etapa 2 do processo seletivo complementar, no 

que tange a realização da prova de conhecimentos específicos e da modalidade de 

realização da entrevista: 

 

5.3- DETALHAMENTO DA ETAPA: 
 

(A) PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (candidatos ao 

mestrado) 
 

5.3.1- A prova de conhecimentos específicos será realizada por meio de questões a 

serem perguntadas aos candidatos durante a realização da entrevista prevista sobre o 

pré-projeto de dissertação e análise documental. As questões permanecem a serem 

elaboradas com base na bibliografia indicada no item 5.3.8. Os candidatos deverão 

responder oralmente aos professores as questões de conhecimentos específicos 

realizadas no momento da entrevista. 

 

(B) ENTREVISTAS E ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

5.3.9- As entrevistas serão realizadas por videoconferência em plataforma utilizada 

pela UNAMA, sendo enviado convite para acesso à plataforma para o endereço 

eletrônico a cada candidato. Os candidatos deverão estar aptos a se conectar na 

videoconferência quando notificados para iniciar a entrevista. As entrevistas versarão 

sobre as experiências acadêmico-científicas e profissional do candidato, conforme 

análise documental, sobre o pré-projeto de dissertação/tese e sobre conhecimentos 

específicos (mestrado). No caso específico de candidatos ao doutorado, estes deverão 

estar aptos a realizar a defesa do citado pré-projeto e responder questões sobre a 

análise do memorial apresentado. 
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II- Fica alterado o detalhamento do cronograma geral, conforme segue: 

 

VII – DO CRONOGRAMA GERAL 

 
ATIVIDADE PERÍODO HORÁRIO LOCAL 

ETAPA 1 

Inscrições 
09 a 

27/03/2020 

09:00 às 12:00 e 

14:00 às 18:00 

(segunda a 

sexta-feira) 

UNAMA “Campus” Alcindo 

Cacela, Bloco E – 3º andar. Av. 

Alcindo Cacela, nº 287, Bairro: 

Umarizal. CEP. 66060-902 - 

Belém/PA. 

Resultado da homologação 

das inscrições e convocação 

para segunda etapa 

31/03/2020 Até às 22:00 
http://www.unama.br/conteudo/

mestrados-doutorados 

ETAPA 2 

Entrevista com prova de 

conhecimentos específicos e 

análise documental 

(mestrado) 

02 e 

03/04/2020 
16:00 as 21:00 

A ser realizada por 

videoconferência. 

Entrevista com Defesa do 

Pré-projeto e Memorial e 

Análise Documental 

(doutorado). 

02 e 

03/04/2020 
16:00 as 21:00 

A ser realizada por 

videoconferência. 

RESULTADO FINAL E INFORMAÇÕES DE MATRÍCULA 

Resultado Final 08/04/2020 
A partir das 

18:00 

http://www.unama.br/conteudo/

mestrados-doutorados 

Matrícula (Emissão de boleto 

e pagamento) 

13/04/2020 a 

17/04/2020 

09:00 às 12:00 e 

14:00 às 18:00 

Contato com a Secretaria do 

PPAD 

(simone.magalhaes@unama.br) 

Início do curso 
A partir de 

24/04/2020 
18:00 

Condições a serem informadas, 

de acordo com as orientações 

das autoridades de saúde 

pública. 

 

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Casos omissos ou situações não descritas oriundas deste termo aditivo serão analisados pela 

Comissão Organizadora, constituída pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

e pelo Coordenador do Programa. 

 

 

Belém, 30 de março de 2020. 

 

 

Profa. Maria Betânia de Carvalho Fidalgo Arroyo 

Reitora 
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